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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o námořnících, kterou se mění 
směrnice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a 2001/23/ES
(COM(2013)0798) – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2013)0798),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 153 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0409/2013),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. 
března 20141,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 3. dubna 20142,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Výboru pro 
rybolov (A8-0000/2014),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Podle ustanovení článku 153 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (dále jen
„SFEU“) mohou Evropský parlament a 

(1) Podle ustanovení článku 153 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (dále jen
„SFEU“) mohou Evropský parlament a 

                                               
1 Úř. věst. C 226, 16.7.2014, s. 35.
2 Úř. věst. C 174, 7.6.2014, s. 50.
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Rada v souladu s řádným legislativním 
postupem směrnicemi stanovit minimální 
požadavky, které se uplatní postupně a 
jejichž cílem je zlepšování pracovních 
podmínek, ochrany pracovníků při 
skončení pracovního poměru, informování 
pracovníků a konzultace s nimi a 
pracovního prostředí tak, aby bylo 
chráněno zdraví a bezpečnost pracovníků.
V těchto směrnicích se Rada zdrží ukládání 
správních, finančních a právních omezení 
bránících zakládání a rozvoji malých a 
středních podniků.

Rada v souladu s řádným legislativním 
postupem směrnicemi stanovit minimální 
požadavky, které se uplatní postupně a 
jejichž cílem je zlepšování pracovních 
podmínek, ochrany pracovníků při 
skončení pracovního poměru, informování 
pracovníků a konzultace s nimi a 
pracovního prostředí tak, aby bylo 
chráněno zdraví a bezpečnost pracovníků.
V těchto směrnicích se Rada zdrží ukládání 
správních, finančních a právních omezení 
bránících zakládání a rozvoji malých a 
středních podniků, neboť je nutné 
připomenout, že právě tyto podniky 
vytvářejí v Evropské unii 85 % z nově 
vytvořených pracovních míst.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Jelikož existence a/nebo možnost 
zavádění vyloučení není objektivně 
odůvodněna, měla by být vyloučení 
zrušena.

(3) Jelikož existence a/nebo možnost 
zavádění vyloučení není objektivně 
odůvodněna a ve skutečnosti vytváří 
situace, v nichž jsou námořníci 
diskriminováni, měla by být vyloučení 
zrušena.

Or. fr

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Za současného právního stavu dochází 
u téže kategorie pracovníků k nerovnému 

(5) Za současného právního stavu dochází 
u téže kategorie pracovníků k nerovnému 
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zacházení ze strany různých členských 
států, a to v závislosti na tom, zda uplatňují 
výjimky a odchylky, jež jim umožňují 
stávající právní předpisy, či nikoli.
Významný počet členských států těchto
vyloučení využil pouze v omezeném 
rozsahu.

zacházení ze strany různých členských 
států, a to v závislosti na tom, zda uplatňují 
výjimky a odchylky, jež jim umožňují 
stávající právní předpisy, či nikoli.
Významný počet členských států těchto
výjimek a odchylek využil pouze v 
omezeném rozsahu a osm členských 
států1a jich nevyužilo vůbec. Vyloučení 
nadto vytvářejí situaci nekalé soutěže mezi 
členskými státy, kterou je třeba napravit.

__________________
1a Bulharsko, Česká republika, Španělsko, 
Francie, Rakousko, Polsko, Slovinsko a 
Švédsko.

Or. fr

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Modrá kniha28 vyzdvihuje potřebu 
zvýšit počet a kvalitu pracovních 
příležitostí v námořním odvětví pro 
evropské občany a význam zlepšení 
pracovních podmínek na palubě plavidel.

(7) Tato směrnice je plně v souladu s 
modrou knihou28, která vyzdvihuje 
potřebu zvýšit počet a kvalitu pracovních 
příležitostí v námořním odvětví pro 
evropské občany a význam zlepšení 
pracovních podmínek na palubě plavidel.

__________________ __________________
28 KOM(2007) 575 v konečném znění ze 
dne 10. října 2007.

28 COM(2007)0575 ze dne 10. října 2007.

Or. fr

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Tato směrnice je rovněž v souladu se 
strategií Evropa 2020 a jejími cíli v oblasti 
zaměstnanosti a s agendou Komise pro 
nové dovednosti a pracovní místa: 
evropský příspěvek k plné 
zaměstnanosti1a.

__________________
1a COM(2010)0682.

Or. fr

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Sociální partneři v odvětví námořní 
dopravy a rybolovu dosáhli dohody 
nezbytné pro řádné provedení této 
směrnice. Tato dohoda nalézá vhodnou 
rovnováhu mezi nutností zlepšit pracovní 
podmínky námořníků a nutností přihlížet 
ke specifičnosti tohoto odvětví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) S ohledem na technologický vývoj 
posledních let, zejména v komunikačních 
technologiích, by měly být aktualizovány 
požadavky týkající se informování a 
projednávání.

(9) S ohledem na technologický vývoj 
posledních let, zejména v komunikačních 
technologiích, by měly být aktualizovány 
požadavky týkající se informování a 
projednávání a měly by být uplatňovány co 
nejvhodnějším způsobem, zejména na 
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dálku s využitím nových komunikačních a 
informačních technologií.

Or. fr

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Práva námořníků upravovaná touto 
směrnicí, jež členské státy uznaly ve 
vnitrostátních právních předpisech, jimiž se 
provádí směrnice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 
2002/14/ES, 98/59/ES a/nebo 2001/23/ES, 
by měla být dodržována.

(10) Práva námořníků upravovaná touto 
směrnicí, jež členské státy uznaly ve 
vnitrostátních právních předpisech, jimiž se 
provádí směrnice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 
2002/14/ES, 98/59/ES a/nebo 2001/23/ES, 
by měla být dodržována. Provedení této 
směrnice by v žádném případě nemělo 
sloužit jako odůvodnění pro snížení 
úrovně ochrany, pokud jde o situace, 
které již v členských státech existují.

Or. fr

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2009/38/ES
Čl. 10 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 10 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:

„4a. Člen zvláštního vyjednávacího 
výboru nebo evropské rady zaměstnanců 
nebo jeho zástupce, který je členem 
posádky plavidla, je oprávněn účastnit se 
schůze zvláštního vyjednávacího výboru 
nebo evropské rady zaměstnanců nebo 
jakékoli jiné schůze, jež se koná v rámci 
postupu podle čl. 6 odst. 3, pokud v době 
konání této schůze není na moři nebo v 
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přístavu jiného státu, než je stát, v němž 
má podnik své sídlo.

Schůze jsou pokud možno plánovány tak, 
aby byla usnadněna účast členů posádek 
plavidel.

Pokud se člen zvláštního vyjednávacího 
výboru nebo evropské rady zaměstnanců 
nebo jeho zástupce, který je členem 
posádky plavidla, nemůže schůze osobně 
zúčastnit, jsou v zájmu co možná 
největšího zastoupení zaměstnanců 
v maximální míře využívány nové 
komunikační a informační technologie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 3 – bod 1
Směrnice 2002/14/ES
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 3 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

«3. Členské státy mohou přijmout zvláštní 
předpisy odchylující se od této směrnice 
pro posádky plavidel plavící se na volném 
moři, pokud takové zvláštní předpisy 
zaručují rovnocennou úroveň ochrany 
práva na informování a projednávání a 
účinný výkon tohoto práva dotčenými 
zaměstnanci.“

V článku 3 se zrušuje odstavec 3.

Or. fr

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 1 
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Směrnice 98/59/ES
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Článek 1 se mění takto: 1) Článek 1 se mění takto:

a) V odstavci 1 se doplňuje nové písmeno 
c), které zní:

V čl. 1 odst. 2 se zrušuje písmeno c).

„c) „převod“ ve smyslu směrnice 
2001/23/ES.“

b) V čl. 1 odst. 2 se zrušuje písmeno c).

Or. fr

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 2
Směrnice 98/59/ES
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Pakliže se návrh na hromadné propouštění 
týká členů posádky námořní lodi, musí být 
oznámen příslušnému orgánu státu, pod 
jehož vlajkou loď pluje.“

„Pakliže se návrh na hromadné propouštění 
týká členů posádky námořní lodi, musí
zaměstnavatel zaslat oznámení
příslušnému orgánu státu, pod jehož 
vlajkou loď pluje.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod 3
Směrnice 98/59/EC
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) V článku 4 se vkládá nový odstavec 1a, 
který zní:

vypouští se

„1a. Pakliže se navržená hromadná 
propouštění členů posádky provádí 
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v souvislosti s převodem námořní lodi 
nebo jsou od takového převodu odvozena, 
mohou členské státy po konzultaci se 
sociálními partnery udělit příslušnému 
orgánu veřejné moci pravomoc částečně 
či zcela se odchýlit od lhůty uvedené 
v odstavci 1, a to v těchto případech:

a) předmět převodu tvoří výhradně jedna 
nebo více námořních lodí;

b) zaměstnavatel provozuje pouze jednu 
námořní loď.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 1
Směrnice 2001/23/ES
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Odstavec 2 se nahrazuje tímto: vypouští se

„2. Tato směrnice se použije, aniž je 
dotčen odstavec 3, pokud podnik, závod 
nebo část podniku nebo závodu, které 
mají být převedeny, spadají do oblasti 
územní působnosti Smlouvy.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 2
Směrnice 2001/23/ES
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„3. Tato směrnice se vztahuje na převod 
námořní lodi registrované v členském státě 

„3. Tato směrnice se vztahuje na převod 
námořní lodi, která je součástí převodu 
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a/nebo plující pod vlajkou členského 
státu, která představuje podnik, závod 
nebo část podniku nebo závodu pro účely 
této směrnice, a to i pokud nespadá do 
oblasti územní působnosti Smlouvy.“

podniku, závodu nebo části podniku nebo 
závodu ve smyslu odstavce 1, jestliže se 
převáděná část nachází v oblasti územní 
působnosti Smlouvy nebo se v oblasti 
územní působnosti Smlouvy nachází
podnik, závod nebo část podniku nebo 
závodu, které mají být převedeny.

Tato směrnice se nepoužije, pokud 
předmět převodu tvoří výhradně jedna 
nebo více námořních lodí.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 5 – bod 3
Směrnice 2001/23/ES
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Doplňuje se nový odstavec 4, který zní: vypouští se

„4. Členské státy mohou po konzultaci se 
sociálními partnery stanovit, že kapitola II 
této směrnice se nepoužije v těchto 
případech:

a) předmět převodu tvoří výhradně jedna 
nebo více námořních lodí;

b) podnik nebo závod, který má být 
převeden, provozuje pouze jednu námořní 
loď.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
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a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do pěti
let po datu vstupu v platnost této směrnice.
Členské státy neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění.

správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do
dvou let po datu vstupu v platnost této 
směrnice. Členské státy neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění.

Or. fr
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem návrhu Evropské komise je zlepšit podmínky práce námořníků pracujících na lodích 
plujících pod vlajkou některého z členských států Evropské unie a současně zohledňovat 
specifičnost vlastní tomuto odvětví. Návrh směrnice proto reviduje pět již dříve přijatých 
směrnic, které námořníky vyčleňovaly ze svého pole působnosti. Evropská komise 
považovala za nutné připomenout, že výjimky stanovené pro námořníky v těchto pěti 
směrnicích nebyly obsaženy v původních návrzích, které předložila Komise, nýbrž byly 
výsledkem jednání s ostatními partnery. 

Jedná se o těchto pět směrnic: směrnice 2008/94/ES týkající se ochrany zaměstnanců v 
případě platební neschopnosti zaměstnavatele, směrnice 2009/38/ES o zřízení evropské rady 
zaměstnanců, směrnice 2002/14/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro informování 
zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci, směrnice 98/59/ES o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění a směrnice 2001/23/ES 
týkající se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků. 

Na konci předchozího volebního období parlamentní Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
návrh zprávy o tomto návrhu zamítl. Hlavními příčinami tohoto neúspěchu byl nedostatek 
času a naléhavost, s níž bylo nutné zprávu vypracovat. 

Nicméně okolnosti se změnily, neboť před několika týdny dosáhli hlavní sociální partneři na 
evropské úrovni v souvislosti s tímto návrhem Evropské komise zásadní dohody. Zpravodajka 
dosaženou dohodu jednoznačně vítá, neboť umožňuje pokročit dál a napravit situaci, jež vede 
k diskriminaci námořníků a k nekalé konkurenci mezi členskými státy, které upřednostnily 
zlepšování pracovních podmínek, a neuplatňovaly proto – nebo jen ve velmi omezené míře –
zmíněné výjimky, a členskými státy, které je uplatňovaly v plném rozsahu. Blahopřeje rovněž 
k vyváženosti, kterou sociální partneři dokázali nalézt mezi lepší ochranou pracovníků a 
ochranou konkurenceschopnosti odvětví námořní dopravy, jež pro Evropskou unii představuje 
jednu z budoucích výzev. 

Zpravodajka by chtěla rovněž poděkovat sociálním partnerům za jejich společnou práci, která 
umožní obnovit přitažlivost odvětví námořní dopravy, jež trpí již několik let nedostatečnou 
popularitou. Považuje za potřebné zdůraznit, že zlepšení pracovních podmínek námořníků dá 
odvětví nový impuls, a domnívá se, že to přispěje k dosažení cíle stanoveného v modré knize 
Evropské komise ze dne 10. října 2007, jímž je zvýšení počtu pracovníků v odvětví námořní 
dopravy a rybolovu a zlepšení kvality jejich pracovních podmínek, přičemž prvního cíle nelze 
dosáhnout bez splnění druhého. 

Zpravodajka vyjadřuje rovněž spokojenost s prací vykonanou se stínovými zpravodaji všech 
politických skupin parlamentního Výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Chtěla by jim 
poděkovat za to, že vyjádřili svá stanoviska, což zpravodajce umožnilo zohlednit různé citlivé 
body a do svého návrhu zprávy je maximálně začlenit.

Toto jsou cíle a metoda, které předkládaný návrh zprávy prosazuje. Zpravodajka vás vybízí, 
abyste jej podpořili.


